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RESUMO

Objetivo: descrever o perfil socioeconômico e avaliar a prática da fotoproteção em crianças, a partir dos conhecimentos 
de seus responsáveis, comparando dois centros de atendimento pediátrico de Belém-PA, um público e outro particular. 
Método: estudo transversal com responsáveis de crianças de seis meses a doze anos de idade, no qual foram aplicados 
questionários com perguntas sobre dados socioeconômicos, conhecimentos sobre fotoproteção e hábitos de fotopro-
teção da criança. Foram utilizados os testes qui-quadrado e G com correção de Williams, sendo significante p<0,05. 
Resultados: das 191 crianças pesquisadas, foram 58,1% da instituição pública, onde prevaleceram, além das crianças 
faiodermas (40,3%), os responsáveis com escolaridade média (33,5%) e renda de 1 a 3 salários mínimos mensais 
(44,5%). Pais e/ou responsáveis que consideraram ser menos necessário o uso do protetor solar também prevaleceram 
no centro público (42,4%), bem como aqueles que foram informados pela primeira vez sobre o assunto por veículos 
de comunicação (22,5%). Ainda, foi observada maior frequência do uso do filtro solar no centro particular (19,9%), 
acrescida pela maior negligência de seu uso (34%) e aplicação de fator de proteção solar minimamente eficaz (21,5%) 
na instituição pública. Conclusão: não houve diferença estatística significativa entre os centros em conhecimentos so-
bre fotoproteção, entretanto, observou-se desigualdade na aplicação desses conceitos, possivelmente influenciada pela 
menor escolaridade e renda dos pais da instituição pública.

DESCRITORES: perfil de saúde; avaliação em saúde; raios ultravioleta; agentes protetores; criança.

INTRODUÇÃO

A radiação ultravioleta (RUV), presente na luz do sol, 
é indispensável para o organismo humano, pois aumenta o 
sentimento geral de bem-estar, estimula a circulação san-
guínea e atua na produção de vitamina D. Esta, por sua vez, 
induz maior absorção de cálcio e fósforo dos alimentos e 

desempenha importante função no desenvolvimento do es-
queleto, sistema imune e formação de células sanguíneas1.

Porém, são comprovados os efeitos deletérios da ex-
posição excessiva dos raios ultravioleta sobre a pele, provo-
cando desde intensas queimaduras,  fotoalergias,  melasmas 
e envelhecimento precoce cutâneo, até o câncer de pele2.
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Consoante a Organização Mundial da Saúde - OMS/
WHO3, no Brasil, houve uma morte atribuída à RUV, bem 
como trinta e sete DALYs (Disability-Adusted Life Years) 
- representativamente, anos de inabilidade e/ou morbidade 
associados - por 100 mil habitantes, no ano de 2002. Tais 
coeficientes encontram-se abaixo dos observados nos Es-
tados Unidos da América, de três mortes e de trinta e nove 
DALYs para o mesmo número de habitantes em 2002.

Ainda, o efeito de maior risco para a saúde humana 
geralmente surge em longo prazo, o câncer de pele. De-
finido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia4 (SBD) 
como crescimento anormal e descontrolado das células da 
pele, o câncer cutâneo tem a exposição ao sol como sua 
principal causa. A radiação ultravioleta é um reconhecido 
carcinógeno de efeito cumulativo5, que pode causar neo-
plasias cutâneas muitos anos após períodos de excessiva 
exposição ao sol4.

Existem dois grupos distintos de câncer de pele: o 
não melanoma, mais frequente e menos agressivo, e o 
melanoma, mais agressivo, porém menos frequente. O 
câncer cutâneo não melanoma (CCNM) figura como o 
tumor mais incidente no Brasil em ambos os sexos. Em 
2012, foram estimados 62.680 casos novos em homens e 
71.490 em mulheres, correspondendo a um risco estimado 
de 65 casos novos para cada 100 mil homens e 71 para o 
mesmo número de mulheres. Quanto ao melanoma, este 
possui letalidade elevada, porém sua incidência é baixa 
(3.170 casos novos em homens e 3.060 em mulheres)6.

De acordo com a SBD7, dados da Campanha Nacio-
nal de Prevenção ao Câncer de Pele de 2012, mostraram 
que, de 201 pacientes avaliados no município de Belém, 
11,94% foram diagnosticado com câncer de pele e 89,05% 
não faziam uso de fotoprotetores.

Cerca de 50% do total da radiação ultravioleta recebi-
da em toda a vida ocorre nos primeiros 18 anos8. Crianças 
e adolescentes se expõem ao sol por quase 3 horas diárias, 
representando aproximadamente o triplo da dose anual 
recebida por um adulto. Somam-se a isso as peculiaridades 
da pele infantil, caracterizada pela epiderme mais delgada, 
barreira cutânea imatura e limitada produção de melanina, 
o que a torna mais vulnerável à RUV, com maior propensão 
ao dano actínico agudo e crônico9.

É fundamental a proteção das crianças dos efeitos 
nocivos do sol. Fotoproteção é um conjunto de medidas 
destinadas a reduzir os efeitos danosos da radiação solar 
sobre a pele10. São consideradas medidas fotoprotetoras: 

roupas, guarda-sóis, óculos escuros, sombras, ações educa-
tivas (fotoeducação) e fotoprotetores tópicos, sendo estes 
considerados os mais eficientes recursos11.

Os primeiros relatos sobre uso de filtros solares tó-
picos datam do início do século XX, nos Estados Unidos. 
Porém, somente a partir da década de 1980 surgiram estu-
dos científicos sobre o benefício do uso desses protetores 
na prevenção do dano actínico crônico, particularmente 
na fotocarcinogênese. Foi demonstrado que a incidência 
do CCNM ao longo da vida poderia ser reduzida em 78% 
com uso de filtros solares com fator de proteção solar (FPS) 
acima de 15 durante os primeiros 18 anos de vida12.

Portanto, ao se entender que criar o hábito fotoprote-
tor na criança depende essencialmente dos conhecimentos 
e práticas repassados pelos seus cuidadores, este trabalho 
teve como objetivo descrever o perfil socioeconômico 
e avaliar a prática da fotoproteção em crianças, a partir 
dos conhecimentos de seus responsáveis, comparando 
dois centros de atendimento pediátrico de Belém-PA, um 
público e outro particular.

OBJETIVO

Descrever o perfil socioeconômico e avaliar a 
prática da fotoproteção em crianças, a partir dos conheci-
mentos de seus responsáveis, comparando dois centros de 
atendimento pediátrico de Belém-PA, um público e outro 
particular. 

MÉTODO

Estudo transversal, observacional analítico, estatístico 
comparativo e de perfil populacional, realizado após apro-
vação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
do Estado do Pará.

Os sujeitos incluídos na pesquisa foram responsáveis 
de crianças na faixa etária de seis meses a 12 anos de 
idade, as quais estavam presentes nas instituições Centro 
Saúde Escola do Marco (pública) ou Clínica Pediátrica do 
Pará (privada) para atendimento médico ambulatorial. Os 
responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE).

Considerando-se as duas instituições, foi utilizado 
para o cálculo do tamanho da amostra o número de crian-
ças atendidas mensalmente: média de 1.000 na pública e 
700 na particular. Feito o cálculo da amostragem aleatória 
simples, com margem de erro de 5%, chegou-se ao tamanho 
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amostral necessário de aproximadamente 324 crianças. 
Posteriormente, a amostragem estratificada proporcional 
indicou que 58,65% da amostra deveriam consistir de 
crianças da instituição pública e 41,35% da privada.

O questionário foi elaborado pelas autoras, constando 
de perguntas objetivas sobre dados gerais da criança e do 
responsável, conhecimentos sobre fotoproteção e hábitos 
de fotoproteção da criança13, 14, 15, 16, 17.

Com a resolução do primeiro grupo de questões, foi 
possível traçar um perfil social das crianças participantes, 
através de dados referentes à idade, sexo e tipo de pele. No 
segundo grupo, foi delineado um perfil socioeconômico dos 
responsáveis das crianças envolvidas no estudo, através de 
dados relativos ao grau de parentesco, grau de escolaridade 
e renda familiar destes. Com o terceiro grupo, foi avaliado 
o grau de conhecimento dos responsáveis sobre fotopro-
teção. No quarto grupo, foram conhecidas as práticas de 
fotoproteção às quais as crianças eram submetidas.

O processo de aplicação dos questionários ocorreu de 
janeiro a abril de 2013, obtendo-se, neste período, amos-

tragem real de 191 crianças, 111 (58,1%) da instituição 
pública e 80 (41,9%) da privada.

Os dados coletados foram inseridos no programa 
BioEstat 5.0, com suporte de gerenciamento do banco 
de dados do software Microsoft Office Excel 2010. De 
acordo com a natureza das variáveis, foram aplicadas as 
análises descritiva e inferencial do tipo quantitativa, sendo 
informado o nível de decisão para rejeição da hipótese nula 
(erro alfa de 0,05).

Os testes de significância estatística foram baseados 
na distribuição dos dados segundo a amostra, a variável 
e o tipo de dado, de modo que, para os dados categóri-
cos, utilizaram-se testes do tipo prova de aderência: não 
paramétrico do Qui-Quadrado e teste G com correção 
de Williams; e foi fixado em 5% (p < 0,05) o nível para 
rejeição da hipótese de nulidade.

Finalmente, para a confecção e formatação de tabelas, 
gráficos e texto, utilizou-se o software Microsoft Office 
Word 2010.

RESULTADOS
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DISCUSSÃO

O CCNM é a neoplasia mais frequente no Brasil18. 
Paradoxalmente, em grande parte dos casos, mostra-se 
passível de prevenção19, haja vista os principais fatores 
de risco para a sua gênese já estarem bem definidos, 
incluindo fatores genéticos, história familiar de câncer 

de pele e exposição inadequada à radiação ultravioleta20, 
destacando-se esta última pelo seu indiscutível potencial 
em ações preventivas.

Diversos estudos vêm valorizando a necessidade de 
abrangência do público a que se destina o repasse de in-
formações de caráter preventivo, com atenção redobrada à 
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infância, período de imaturidade dos mecanismos cutâneos 
de proteção aos raios ultravioleta21.

Nesta pesquisa, quanto à distribuição segundo o tipo 
de instituição, houve significância estatística referente à de 
cunho público, com diferença justificada pela sua grande 
atuação diária em atendimento em saúde, até mesmo por 
ser um Centro Saúde Escola.

Como dado geral da criança, foi observada distri-
buição estatística significativamente diferente no tipo de 
pele, entre os dois centros pesquisados. A maior parte das 
crianças se enquadrou na categoria “faioderma”, em ambos 
os locais, havendo predomínio percentual na instituição 
pública, em relação ao total nesta caracterização. Em 
contrapartida, mais da metade dos menores enquadrados 
como “leucoderma” corresponde ao centro particular, bem 
como todos os considerados “melanoderma” correspondem 
à instituição pública.

No Brasil, em função da miscigenação marcan-
te, encontra-se, comumente, importante proporção de 
faiodermas, como foi observado neste estudo. No entanto, 
também chama a atenção, aqui, o achado de distribuição em 
polos díspares entre os leucodermas e os melanodermas, 
o que remete a uma condição social dicotômica histórica 
em virtude das diferenças de cor.

Nos dados gerais do responsável, foi constatada 
proporção estatística significativamente distinta na esco-
laridade concluída e na renda familiar entre as instituições 
avaliadas.

Quanto à escolaridade, houve prevalência de pessoas 
com nível médio em ambos os centros, mas com maior 
percentual referente à instituição pública, considerando-se 
o total de indivíduos nesta caracterização. De outra forma, 
foi verificada distribuição majoritária dos pesquisados com 
ensino superior no centro particular, bem como a daqueles 
com ensino infantil ou fundamental no centro público.

 Foi aferido, também, predomínio de sujeitos pes-
quisados com renda entre um a três salários mínimos em 
ambos os centros; porém, no centro público, a distribuição 
foi cerca do dobro da encontrada no centro privado, ao 
se considerar o total de indivíduos neste intervalo. Além 
disso, todos os enquadrados na categoria “menos de um 
salário” correspondem à instituição pública, assim como 
aqueles distribuídos entre os intervalos “de 4 a 6”, “de 7 a 
9” e “10 ou mais” salários foram predominando e aumen-
tando, percentualmente e nesta ordem, no centro privado. 

Para Silva e Botelho16, muitas vezes a renda familiar 

se relaciona à escolaridade. No presente trabalho, esta 
associação pode, de fato, ter contribuído para as particu-
larizações identificadas na prática da fotoproteção infantil 
entre os dois centros; entretanto, de modo geral, não 
parece ter tido repercussão tão significativa na aquisição 
de conhecimentos acerca do assunto, comparativamente.

Acerca dos fatores contribuintes ao desenvolvimento 
do câncer de pele, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os dois centros avaliados. Todavia, vale 
comentar que, embora grande parte dos pesquisados tenha 
referido “fatores ambientais, independente da idade”, nos 
dois centros - em proporção relativamente similar entre 
as instituições, ao se considerar o total de indivíduos 
nesta categoria -, foi encontrado, no centro público, per-
centual representativo dentre os que alegaram “apenas a 
predisposição genética”, assim como a totalidade dos que 
afirmaram “não sei”.

Tal situação permite a confirmação de que algumas 
pessoas ainda acreditam na predisposição genética como 
único fator de risco às neoplasias cutâneas, elencando-se o 
tipo de pele, história familiar de câncer cutâneo e presença 
de lesões pré-cancerígenas. Ainda, preocupante é o fato de 
existirem aqueles que não têm noção alguma acerca destes 
fatores. Todos estes indivíduos estão mais sujeitos, então, 
à exposição solar inadequada. 

Em relação a quando se deve utilizar o protetor solar, 
as pessoas inquiridas, nas duas instituições, não apresen-
taram o mesmo entendimento sobre o assunto, havendo 
diferença estatisticamente significativa. A maioria dos 
participantes optou pela alternativa “apenas durante o dia, 
o ano todo”, em ambos os locais, com proporção maior no 
centro público, considerando-se o total de indivíduos nesta 
categoria. Contudo, foi encontrado percentual importante, 
no centro privado, dentre aqueles que informaram a opção 
“qualquer hora, inclusive à noite”, assim como na insti-
tuição pública, agora dentre os que acreditam em “apenas 
durante o dia, no verão”.

Algumas fontes artificiais são, reconhecidamente, 
emissoras de radiação ultravioleta, como lâmpadas fluo-
rescentes, dicroicas, mercuriais, telas de vídeo, clarões e 
faíscas de soldas22.

 A mudança neste entendimento mostra-se, de certa 
forma, ainda incipiente, a ponto de 1 participante da ins-
tituição particular representar a totalidade daqueles que 
indicaram a opção “não sei”, denotando a dúvida ainda 
existente quanto ao assunto. De outra forma, no que diz 
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respeito ao centro público, questiona-se sua atuação em 
prevenção, estendida aqui ao grupo pediátrico, à evidência 
de algumas pessoas acreditarem que a proteção solar deve 
ocorrer somente nos dias de veraneio.

Ao questionamento de onde o responsável ouviu falar 
pela primeira vez sobre proteger a criança do sol, consta-
tou-se percentual resposta diferente, estatisticamente, entre 
as instituições, isto é, as pessoas não apresentaram o mesmo 
posicionamento para esta questão nos locais avaliados. De 
tal forma, obteve-se a maior parte dos pesquisados refe-
rindo “em veículos de comunicação”, em ambos os locais, 
com proporção maior no centro público, considerando-se 
o total de indivíduos nesta categoria.

Ademais, foi verificado predomínio do centro pú-
blico, dentre os que afirmaram “em campanhas nas ruas 
ou postos de saúde” - em mais que o dobro da instituição 
particular - e dentre os que indicaram “desconhecia o as-
sunto”, representando, neste último caso, a totalidade dos 
incluídos nesta categoria.

Verifica-se, aqui, a potencial difusão de conhecimen-
tos por meio de campanhas, ainda passíveis de ampliação - 
no tempo em se apresentam, no espaço em que se realizam, 
no público a que se dirigem, no enfoque a que se propõem 
-, a fim de se conscientizar a população e de se modificar a 
realidade de desconhecimento acerca do assunto.

Quanto à frequência de aplicação do protetor solar 
na criança, foi encontrada percentual resposta diferente, 
estatisticamente, entre as instituições, isto é, as pessoas 
participantes não apresentaram o mesmo posicionamento 
a este questionamento nos locais avaliados. A maior parte 
dos entrevistados referiu “sempre em lazer ao ar livre”, 
particularmente na instituição privada, que apresentou, 
mesmo assim, participação percentual relativamente pró-
xima em relação ao centro público, ao se considerar o total 
de indivíduos nesta categoria. Ainda, houve predomínio 
da instituição pública dentre os que afirmaram “somente 
nas férias de verão”, bem como deste mesmo local - com 
participação em cerca do triplo do centro particular - dentre 
os que informaram “nunca apliquei na criança”.

Dessa forma, parte das crianças sob os cuidados dos 
responsáveis pesquisados, sobretudo no centro público, 
encontra-se sob maior risco de exposição solar inapropria-
da, tendendo-se a originar hábitos nocivos, muitas vezes, 
mantidos na vida adulta.

Quanto ao que mais dificulta a aplicação diária do 
protetor solar na criança, foi encontrada proporção di-

ferente, estatisticamente, entre as instituições, isto é, os 
participantes não apresentaram o mesmo posicionamento 
a este questionamento nos locais avaliados. Assim, o fator 
“esquecimento” mostrou-se preponderante, em ambos os 
locais, que apresentaram contribuição percentual relati-
vamente próxima, ao se considerar o total de indivíduos 
nesta categoria. De outro modo, foi observada distribuição 
majoritária da instituição pública, dentre os que responsa-
bilizaram o “preço elevado do produto”.

Para Polonini, Raposo e Brandão23, os órgãos 
competentes deveriam zelar pela profilaxia do câncer de 
pele. Contudo, no âmbito da Atenção Primária, o acesso 
a protetores solares não existe, o que fere a Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8.080), destinada a salvaguardar o direito 
de todo cidadão a medidas que previnam e promovam a 
saúde, estas devendo ser garantidas pelo Estado.

A respeito do FPS usualmente utilizado na criança, foi 
verificada percentual resposta diferente, estatisticamente, 
entre as instituições, isto é, as pessoas não apresentaram o 
mesmo posicionamento a este questionamento nos locais 
estudados. A maior parte dos inquiridos informou fazer 
uso de produtos com fator “entre 15 e 30”, particularmen-
te na instituição pública, a qual apresentou participação 
percentual pouco maior que o dobro da encontrada no 
centro particular, ao se considerar o total de indivíduos 
nesta categoria.

Além disso, houve contribuição expressiva do centro 
público, dentre aqueles que indicaram o uso de fator “até 
15” e também dentre os que optaram por “nunca usei na 
criança”. Ao contrário, foi observada a majoritariedade da 
instituição particular, ao se considerar aqueles que afirma-
ram o uso de fator “entre 30 e 60” e os que alegaram utili-
zação de FPS “acima de 60”, representando, neste último 
caso, a totalidade dos incluídos nesta categoria.

A partir destes achados, visualiza-se que alguns dos 
menores, sobretudo do centro público, estão fazendo uso 
de FPS de valor abaixo do padrão minimamente eficaz ou 
mesmo nunca utilizaram FPS e, portanto, o filtro solar. Cha-
ma a atenção o posicionamento de alguns participantes, ao 
admitirem que, na realidade, qualquer justificativa para tais 
achados - especialmente a do esquecimento - teria como 
motivo-base o fato de não enxergarem a necessidade de uso 
sistemático do protetor solar na criança, permitindo-se infe-
rir que muitos ainda não estão plenamente conscientizados 
da importância profilática contida na fotoproteção infantil 
diária, para qualquer criança a partir dos 6 meses de idade.
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Conforme Bardini, Lourenço e Fissmer24, a radiação 
ultravioleta é considerada um carcinógeno completo, ao 
iniciar o processo de malignização por meio de mutações 
no DNA e ao promover o desenvolvimento neoplásico por 
processo inflamatório inerente à exposição ultravioleta 
cumulativa. 

A valorização dos hábitos de proteção solar em crian-
ças mostra-se incipiente, o que se confirma pelos poucos 
estudos acerca do assunto no Brasil25.

É perceptível que ainda há desconhecimento da po-
pulação sobre o tema, além da falsa impressão de que a 
fotoproteção infantil é desnecessária. 

Importa o reforço de que o diagnóstico de câncer 
de pele em idade avançada remete, quase sempre, a um 
passado de descaso em termos de fotoproteção.

De tal maneira, Bardini, Lourenço e Fissmer24 ex-
plicam que prevenção primária inclui orientação quanto 
à associação entre o sol e o câncer da pele, reforçando-se 
medidas básicas de aplicação de protetor solar, de utiliza-
ção associada dos agentes físicos, de limitação do tempo 
de exposição ao sol e de cuidados com as fontes artificiais 
de radiação ultravioleta. 

A prevenção primária, em nível de Atenção Básica, 
pode ser considerada primeira linha preventiva, fazendo-se 
necessário o incremento de campanhas, de veiculações na 
mídia e de explanações por parte de especialistas, assim 

como o direcionamento a crianças - como público-alvo -, 
independente de época do ano específica. 

Soma-se a indispensável garantia de acesso às me-
didas básicas de fotoproteção, já que os filtros solares são 
produtos de alto custo, não fornecidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS)25 e, ainda, classificados como produtos 
cosméticos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA)23, o que dificulta a intenção maior de que a 
fotoproteção faça parte do dia-a-dia populacional.

CONCLUSÃO

Novos caminhos podem contribuir para a maior di-
fusão dos protetores solares, que podem ser extraídos de 
espécies vegetais brasileiras23, o que responderia, também, 
ao fomento da economia no país, se respeitada a primazia 
do acesso. 

Por fim, cabe destaque ao papel irrevogável de pro-
fissionais, especialmente da área da saúde, na educação 
correta sobre hábitos de fotoproteção que, para Schalka21, 
se adequada desde a infância, torna-se referência para o in-
divíduo por toda a vida. Assim também cabe aos pais criar 
e sustentar o hábito fotoprotetor nos filhos, contribuindo 
para evitar que estes, quando adultos, adoeçam por males 
cutâneos relativos ao sol, que poderiam ter sido prevenidos 
desde a infância.

SUMMARY

PROFILE AND EVALUATION OF kNOWLEDGE AND PHOTOPROTECTION CHILD HABITS

Camila dos Santos SÁ, Raísa Elena Tavares PINHEIRO, Ângela Cristina Ribeiro GUIMARÃES, Maria Suely Bezer-
ra FERNANDES e Vera Regina da Cunha Menezes PALÁCIOS

Objective: to describe the socioeconomic profile and evaluate the photoprotection practice in children, based on the 
knowledge of their parents, comparing two pediatric care centers from Belem-PA, one public and other private. Method: 
cross-sectional study with guardians of children of six months to twelve years old, in which questionnaires were ap-
plied with questions about socioeconomic data, knowledge about sunscreen and photoprotection habits of the child. It 
were used the chi-square and G with Williams’ correction tests, being significant p<0.05. Results: of the 191 children 
surveyed, 58.1% were of the public institution, where prevailed, besides brown-skin children (40.3%), the parents in 
mean educational level and income 1-3 minimum wages (44.5%). Parents and/or guardians who considered it be less 
necessary to use sunscreen also prevailed at the public center (42.4%), as well as those who were informed of the subject 
for the first time by communication vehicles (22.5%). Still, it was observed higher frequency the use of sunscreen in 
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particular center (19.9%), increased by greatest neglect of its use (34%) and application sun protection factor minimally 
effective (21.5%) in the public institution. Conclusion: there was no significant statistical difference between the centers 
in knowledge of photoprotection, however, there was inequality in the application of these concepts, possibly influenced 
by lower educational and income of parents of public institution.

Key-words: health profile; health evaluation; ultraviolet rays; protective agents; child.
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